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Regulamin „Klubu 100” ZKS NAFTA-SPLAST JEDLICZE 
 

§ 1 Zasady ogólne  
1. Członkiem „Klubu 100” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także firmy. 

2. Uczestnictwo w „Klubie 100” jest dobrowolne, stąd niniejszy regulamin wymaga zarówno od organizatorów, jak 

członków „Klubu 100”, uczciwości, współpracy i  rzetelności. 

3. Członek przystępuje do „Klubu 100” na minimum 12 miesięcy.  

4. Członek po upływie w/w okresu w każdej chwili  może zrezygnować z członkostwa w „Klubie 100”. 

5. Rezygnacja z członkostwa  w „Klubie 100” następuje na piśmie. 

6. Członkowie posiadają swoje przywileje i  obowiązki. 

7. Podpisanie deklaracji  członkowskiej oznacza przyjęcie zasad niniejszego regulaminu.  

8. W przypadku zmian w niniejszym regulaminie, członek „Klubu 100” informowany będzie na bieżąco. 

9. Przewodniczącym „Klubu 100” jest osoba wybrana przez Zarząd ZKS Nafta -Splast Jedlicze. 

10. Obowiązkiem przewodniczącego jest aktualizowanie listy członków „Klubu 100”, na podstawie bieżących wpłat, do 

których wgląd zapewnia Zarząd ZKS Nafta -Splast Jedlicze.  
 

§ 2 Obowiązki Członka „Klubu 100”  
1. Aby przystąpić do „Klubu 100”, należy wypełnić deklarację członkowską i wpłacić składkę: 

W przypadku osób fizycznych:  

- miesięczną w wysokości minimum 10 zł, (słownie: dziesięć złotych) 

Każdy z członków może zadeklarować wyższą kwotę miesięcznej składki.  

Składki mogą być wpłacane w cyklach i kwotach: 

- miesięcznych w wysokości 10 zł, (słownie: dziesięć złotych) 

- kwartalnych w wysokości 30 zł, (słownie: trzydzieści złotych) 

- półrocznych w wysokości 60 zł, (słownie: sześćdziesiąt złotych)  

- jednorazowa roczna w wysokości 120 zł, (słownie: sto dwadzieścia złotych) 

W przypadku firm: 

- miesięczną w wysokości minimum 100 zł, (słownie: sto złotych) 

Każda z firm/członków może zadeklarować wyższą kwotę miesięcznej składki. 

Składki mogą być wpłacane w cyklach i kwotach: 

- miesięcznych w wysokości 100 zł, (słownie: sto złotych)  

- kwartalnych w wysokości 300 zł, (słownie: trzysta złotych)  

- półrocznych w wysokości 600 zł, (słownie: sześćset złotych)  

- jednorazowa roczna w wysokości 1200 zł, (słownie: tysiąc dwieście złotych)  

Wpłaty składek należy dokonywać przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia ZKS Nafta-Splast Jedlicze  

Bank BNP Paribas, numer rachunku: 83 1750 0012 0000 0000 2914 9631 
W tytule przelewu należy wpisać: Składka członkowska - KLUB 100, Nazwa osoby/firmy wpłacającej 

Wpłat należy dokonywać do 10 dnia danego miesiąca, kwartału lub półrocza. (według kwartałów kalendarzowych) 

2. Zaleganie z wpłatą przez trzy miesiące od wyznaczonych terminów wpłat oznaczać będzie skreślenie z listy członka 

„Klubu 100” i  utratę wszystkich przywilejów członka „Klubu 100”.  

3. Przed skreśleniem z l isty, Zarząd ZKS Nafta-Splast Jedlicze, zobowiązuje się do próby skontaktowania się z członkiem 

„Klubu 100”, celem przypomnienia o zaległych wpłatach poprzez sms i e-mail podany w deklaracji .  
 

§ 3 Przywileje Członka „Klubu 100” 

W ramach programu „Klub 100” oferujemy następujące świadczenia: 

W przypadku osób fizycznych:  

1. Umieszczenie Imienia i  Nazwiska członka „Klubu 100” na stronie internetowej stowarzyszenia ZKS Nafta-Splast Jedlicze 

(chyba, że członek „Klubu 100” nie wyrazi na to zgody).  

2. Otrzymanie 1 karnetu na mecze drużyny seniorów ZKS Nafta-Splast Jedlicze rozgrywanych w danym roku składkowym. 

3. Otrzymanie certyfikatu „Klub 100” ZKS Nafta-Splast Jedlicze. 
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4. Otrzymanie gadżetu klubowego za wejście do „Klubu 100” ZKS Nafta-Splast Jedlicze. 

 

 

W przypadku firm: 

1. Umieszczenie nazwy firmy wśród członków „Klubu 100” na stronie internetowej stowarzyszenia ZKS Nafta -Splast 

Jedlicze (chyba, że członek/firma „Klubu 100” nie wyrazi na to zgody). 

2. Umieszczenie Logo firmy wraz z przekierowaniem na oficjalnej stronie www.naftajedlicze.com  

3. Możliwość umieszczenia baneru o wymiarach 2,80 x 1 metr na stadionie ZKS Nafta -Splast Jedlicze. 

4. Otrzymanie 3 karnetów na mecze drużyny seniorów ZKS Nafta -Splast Jedlicze rozgrywanych w danym roku 

składkowym.  

5. Możliwość wykorzystania faktu posiadania statusu członka „Klubu 100” ZKS Nafta-Splast Jedlicze we własnych 

materiałach promocyjnych z możliwością wykorzystania logo „Klubu 100” ZKS Nafta-Splast Jedlicze w tym celu. 

6. Otrzymanie certyfikatu „Klub 100” ZKS Nafta-Splast Jedlicze. 

7. Otrzymanie gadżetu klubowego za wejście do „Klubu 100” ZKS Nafta-Splast Jedlicze. 

 
 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej informacji, prosimy o 
kontakt poprzez pocztę e-mail: biuro@naftajedlicze.com lub telefoniczny: Artur Czaja – 602-647-950. 


